Bordeaux En Primeur 2018

2018 je výjimečný ročník pro celé Bordeaux. Teplé, suché léto a bezproblémové počasí během sklizně
dovolilo sklízet hrozny v optimálních podmínkách ve všech apelacích. Výsledkem jsou vína, která
oplývají dokonalou zralostí, plně integrovanými výraznými tříslovinami a dobrou ovocitostí. Díky
studeným nocím je zachována i potřebná svěžest. Vzhledem k dlouho trvajícímu suchu, které
panovalo v letních měsících, měly hrozny malé bobule s extrémní koncentrací cukrů (vyšší alkohol) a
tříslovin. Ch. Margaux vyprodukovalo, dle jejich vlastních slov, nejvíce koncentrované víno v celé své
historii a například pro Ch. Cos d´Estournel to znamenalo o třetinu nižší výnosnost.
V ročníku 2018 nelze vybrat žádnou apelaci, která by zásadně převyšovala ostatní. Obecně platí, že
nejlepší polohy si poradily s vysokými teplotami nejlépe. Obsah alkoholu u Ch. Lafite Rothschild je
pouhých 13.3 %, což je v tak horkém ročníku neuvěřitelné. V každé apelaci najdeme naprosto
mimořádná vína, zejména pokud se podařilo udržet během sklizně rovnováhu svěžesti a plně
vyzrálých tříslovin, což ve výsledku vedlo k produkci těch nejlepších vín.
Vegetační období v průběhu celého roku nebylo bez komplikací. První část roku provázely problémy
s plísněmi, z důvodu poměrně vysoké vlhkosti. Více náchylnou odrůdou je v tomto případě Merlot,
který byl postižen jednoznačně více než Cabernety, které jsou lépe odolné. Toto ovlivnilo nikoliv
kvalitu, ale kvantitu - bylo nutné přísně selektovat (např. u Ch. Palmer to znamená pouze 25%
produkce oproti standardním rokům a žádné 2. víno…). Zbytek roku byl ve znamení krásného počasí a
suché léto může způsobit problém pro mladé výsadby. Naopak starší vinice byly v době sklizně
v perfektní kondici.
Pokud bychom měli upozornit na vína, na která je dobré se zaměřit, byl by v ročníku 2018 seznam
velmi dlouhý, favoritů je opravdu mnoho. Vína jsou fantasticky strukturovaná, koncentrovaná,
intenzivní a plná energie. Levý břeh je velmi konzistentní, zástupci některých Château dokonce hovoří
o jedněch z nejlepších vín v historii vůbec. To samé platí pro Saint-Emilion a Pomerol na pravém
břehu. Za zmínku též stojí velmi povedená 2. vína na většině zámků. Chapelle de la Mission HautBrion, Carruades de Lafite, Petit Mouton, pokud bychom jmenovali jen několik.
V ročnících skvělých pro červená vína, jako je 2018, do pozadí ustupují vína bílá a sladká, což je
částečně i tento případ. Až na výjimky bílá vína postrádala potřebné kyseliny a v porovnání s plošnou
kvalitou červených, je nutné více vybírat a soustředit se na tradičně stabilní výrobce typu Ch. Smith
Haut Lafitte, či Ch. Haut-Brion.
V porovnání s ostatními ročníky nedávné historie má 2018 podobnost s těmi nejlepšími - 2016, 2015,
2010, 2009 a bude patřit mezi vína, která mají dlouhodobý potenciál ke zrání.
Cenovou politiku jednotlivých výrobců je nyní těžké určit, ale očekávají se ceny blízké ročníkům 2015
a 2016.

